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HAVNEUTVALGET 
Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Fredag 17. oktober 2012, kl. 19.30 

Sted:  Møterom Norges Fiskerimuseum Sandviksboder 20, 3. etg. 

 

Møtte :  Leder/sekretær: Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem:  Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem:  Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:   Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem:  John Audun Hauge (privat) 

  Medlem:  Øyvin Konglevoll (Bergen kystlag)  

Medlem:  Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

Sak 14/12:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 15/12: Godkjenning av protokoll fra møte 23. mars 2012. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 16/12: Vurdering av 11 søknader om båtplass. 

Vedtak: Havneutvalget vedtok enstemmig å behandle innkomne søknader på møtet, og 

mener dette er i tråd med ordlyden i rettsforliket av 4. juni 2012 mellom 

Fellesenheten og Bergen kystlag. 

 

 Vedtak rundt de enkelte båtene som hadde søkt: 

”Hunters Moon”: Båten ble vurdert til å kunne være av interesse for havnen, 

men det er ikke ledige plasser. Søknaden ble derfor avslått. Vedtaket var 

enstemmig. 

  ”Isa”: Båten er interessant som type, men Colin Archers båter er allerede 

representert i havnen. Ut fra mangel på båtplasser, ble søknaden avslått. 

Vedtaket var enstemmig. 

 Søknad fra Rune Tvedt på snekke: Søknad om plass på land for restaurering 

innvilges. Hvis båten skal kunne få plass på sjøen, må det søkes på nytt om 

dette når den er ferdig restaurert. Vedtaket var enstemmig. 

 ”Hugin”: Båten tildeles plass. Det vektlegges at dette er en interessant båttype 

som mangler i havnen. Båten er av nyere dato, og er et interessant eksempel på 

nybygg av tradisjonelle båter, med et begrenset innslag av nyere 

byggemetoder. Vedtaket var enstemmig. 
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”Peer Gynt”: Båten tildeles ikke plass. Dette begrunnes med mangel på 

plasser i havnen. I tillegg begrunnes det med pkt. 4 d i ”Regler for Sandviken 

Veteranbåthavn” med ordlyden: ”Ved tildeling av plasser, skal det i tillegg til 

kriteriene nevnt ovenfor, også legges vekt på båteiers evne til å være med å 

skape et godt miljø i senteret”. Det vises også til pkt. 5f i de samme reglene: 

”Båteiere skal opptre ansvarsfullt, og plikter ved sin adferd og båtbruk å bidra 

til et godt miljø i senteret. Båteiere som ikke etterlever dette, kan bortvises fra 

havnen av Havneutvalget”. Havneutvalget mener båteier ikke tilfredsstiller 

disse kravene. Vedtatt mot Øyvin Konglevoll sin stemme. 

Snekke tilhørende Glenn Nordin: Båten tildeles ikke plass. Havneutvalget 

mener havnen allerede er representert med båter av tilsvarende type. Båteiers 

plassbehov anses også som ivaretatt der den ligger nå. Vedtatt mot Øyvin 

Konglevoll sin stemme. 

”Gunnhild”: Båten tildeles ikke plass. Som båttype faller den utenfor det 

Havneutvalget mener skal prioriteres i havnen. Havneutvalget mener likevel at 

prosjektet rundt Sjøsprøyt og båt er godt, og oppfordrer søker til å søke på nytt 

med annen båt som kan falle inn under de prioriterte kriteriene for båttyper i 

havnen. Vedtaket var enstemmig. 

”Svalen”: Båten tildeles plass. Båten er et sjeldent og interessant bevart 

eksempel på båter som er brukt av de båtreisende. Vedtaket var enstemmig. 

”Trappen”: Båteier Trappen Motiveringssenter har via Fellesenheten søkt om 

plass i senteret til underprosjektet Trappen Maritime. Båten inngår i dette 

prosjektet. Søknaden til Fellesenheten er ikke behandlet ennå. Båten tildeles 

gjesteplass til Fellesenheten har behandlet søknaden. Søknaden om båtplass 

behandles deretter på nytt av Havneutvalget. Vedtaket var enstemmig. 

Bindalsfæring tilhørende Henrik Irgens: Båten ligger ikke i senteret i dag, 

og anses derfor som ivaretatt for vinteren. Båttypen er interessant, og søknaden 

om plass vurderes på nytt før sommersesongen i forhold til tilgjengelige 

plasser. Vedtaket var enstemmig. 

”Motig”: Båten ble ikke tildelt plass ut fra begrenset antall plasser, og at 

båttypen allerede er representert i senteret av en svært aktiv helårsbruker. 

Bergen kystlag har lager for småbåter i 3. etasje i bod 17. Båteier bes ta kontakt 

med kystlaget om oppbevaring her. Vedtaket var enstemmig. 

 ”Fryd”: Båten tildeles plass for vinteren i første omgang, og Havneutvalget 

vil vurdere eventuell plass ute i havnen på nytt til våren. Havneutvalget vil 

komme tilbake til hvor den kan lagres i vinter. Vedtaket var enstemmig. 

”God Tid”: Båttypen er av interesse for havnen, selv om slike åpne snekker 

allerede er representert ved flere eksemplarer. Båten tildeles plass nordvest i 

havnen. Forutsetningen er at båteier til enhver tid retter seg etter retningslinjene 

for havnen. Vedtatt mot Peder Stumbergs stemme. 

”Johannes”: Båten tildeles plass på land i vinter. Sted for plassering avgjøres 

senere ut fra en helhetlig vurdering. Vedtatt mot Egil Sundes stemme. 

    

Sak 17/12: Plassering av båter i vinter. 

Vedtak:  Gjøres fortløpende av Havnefullmektig i samarbeid med leder for 

Havneutvalget. 

 

Sak 18/12: Eventuelt: Det var ingen saker under dette pkt. 


